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1  Eén tegen één (verdedigend)  

Een wedstrijd tussen twee gelijkwaardige teams bestaat voor 50% uit verdedigen. 
Het is dus duidelijk, dat aan dit belangrijke onderdeel veel aandacht besteed moet  
worden.  
 
Ondanks het grote belang van de verdediging heeft de praktijk geleerd, dat al te 
jonge basketballers het oefenen van deze discipline niet altijd even plezierig 
vinden. Het voorkomen van scores of de uitschakeling van een tegenstander wordt 
vaak gezien als een onnodig kwaad. Het maken van punten, die duidelijk zichtbaar 
op het 'scorebord' verschijnen, schenkt blijkbaar meer voldoening.  
 
Het is de taak van de trainer om duidelijk te maken, dat iedere gemotiveerde 
verdediging, die voortdurend pressie op de bal uitoefent een bedreiging is voor zijn 
tegenstander. De speler moet zich ervan bewust worden, dat het uitschakelen van 
een tegenstander, het elimineren van de tegen-score, het heroveren van balbezit 
en dergelijke, even belangrijk zijn als het maken van punten.  
 
Mogelijke oorzaken van deze desinteresse:  
 
Onjuiste instelling 
Om een juiste verdedigingsinstelling te creëren wordt geduld van de trainer 
gevraagd. Om goed te kunnen verdedigen is een zeker ontwikkelde mentaliteit 
nodig. Men moet, gebaseerd op de goede wil en het verantwoordelijkheidsgevoel 
van de spelers, een zekere taakstelling inbrengen. Met een beetje 
doorzettingsvermogen is men dan beter in staat om de 'ongemakken', die het 
verdedigen met zich meebrengt, te overwinnen.  
 
Atletisch-vermogen  
Als de lichamelijke aspecten: lenigheid, snelheid, kracht, reactie- en 
uithoudingsvermogen ontoereikend zijn, dan is men doorgaans minder toegerust 
om de juiste manier verdedigende opdrachten uit te voeren. Gedurende het 
verdedigen van tegenstanders worden met name in relatie tot het specifieke 
karakter van de houding en beweging hoge eisen aan snelheid en kracht van het 
lichaam van de verdediger gesteld.  
 
Keuze en duur van de oefenstof 
Het is voor beginnende trainers soms niet eenvoudig om op dit gebied voor de 
eigen groep geschikte oefenstof te vinden. Vermeden moet worden met beginners 
eindeloze reeksen verdedigend voetenwerk te herhalen en herhalen. Dit soort stof 
wordt dikwijls erg eentonig gevonden. Het is dus belangrijk, dat de oefenstof een 
uitdaging wordt. Dit alles neemt niet weg, dat de verdedigende houding en het 
voetenwerk wel degelijk aan de orde dienen te komen. De beste oefeningen zijn in 
dit verband van korte duur, gevarieerd en begrijpelijk. Men moet zich dus niet 
spiegelen aan de wedstrijdtop.  
 
 

Leerproces  

Voor beginners beperken we ons hoofdzakelijk tot de klassieke 
verdedigingstechnieken. Afhankelijk van de geoefendheid worden deze geleidelijk 
uitgebreid met meer 'moderne' elementen. Hierbij wordt gedoeld op het toepassen 
van enige kleine details uit de verdedigingsfilosofie van de Amerikaanse coach 
Bobby Knight. Bij de behandeling van de collectieve tactiek zal dit (ook weer in 
beperkte mate) nogmaals aan de orde komen. Men moet echter wel bedenken, dat 
dit laatste alleen haalbaar is als de basisprincipes van de ‘klassieke methode’ 
worden beheerst. In verband met bovenstaande is de oefenstof in dit hoofdstuk 
zeer beperkt gehouden.  
 

 
Aantekeningen 
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Essentie Klassieke Methode  

 Lichaamsbalans.  
 'Snelle' handen en voeten; atletisch vermogen.  
 Mate van druk op de bal.  
 'Agressiviteit'.  
 Vermijd persoonlijke fouten.  
 Geen gemakkelijke kansen toestaan.  
 Snelle overschakeling van aanval naar verdediging.  
 Split vision.  
 Elkaar helpen.  
 Weet wat de sterke en de zwakke punten van je tegenstander zijn.  
 Geduld; vertrouwen.  
 Praat; waarschuw teamgenoten.  

 

Basishouding  

 Parallel- of spreid-
schredestand; in het 
eerste geval staan de 
voeten evenwijdig op iets 
meer dan 
schouderbreedte; bij de 
tweede mogelijkheid 
staat de voet aan de 
buitenkant van het veld 
zodanig achter de 
andere, dat de tenen ter 
hoogte zijn van de hiel 
van de binnenvoet; ook hier staan de voeten iets meer dan schouderbreed 
uit elkaar.  

 Het lichaamszwaartepunt is laag; het lichaamsgewicht wordt verdeeld over 
beide voeten; de knieën zijn sterk gebogen en maken een hoek van 
ongeveer 120 graden; men zit als het ware op een denkbeeldige stoel.  

 De romp en het hoofd zijn bijna rechtop; de blik is verdeeld over het hele 
veld.  

 De onderarmen zijn evenwijdig met de grond; de ellebogen boven de 
knieën; de handen bevinden zich aan de buitenkant van de knieën; de 
vingers zijn gespreid en de handpalmen wijzen agressief naar boven.  

 

 Fouten Correctie 
 Romp en hoofd te veel voorover.  
 Knieën zijn te weinig gebogen.  
 Te brede of te krappe 
voetenstand.  

 Lichaamsgewicht rust te veel op 
één been.  

 Via een goed voorbeeld.  
 Individuele benadering.  
 Zie voetenwerk.  

 
Aanleren van de basishouding  

 
Groepsgewijs; op teken van de spelleider 
basishouding aannemen; op teken opstellen 
aan de andere kant van de helplijn.  
 
 
 
 
 
 

Aantekeningen 
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De spelers staan in spreidstand over bijv. een 
gymnastiekbank; de handen zijn op de knieën geplaatst; 
beurtelings zitten en staan.  
 
Idem, maar nu met de juiste arm- en handhouding.  
Via een voorwaartse stap en een sprong in de 
basishouding springen.  
 
 
 
 
 

Uitvoering van het basis-voetenwerk  
We onderscheiden het zijwaarts-, voorwaarts- en achterwaarts verplaatsen 
(slides).  

 
Bij verplaatsing naar een bepaald punt, wordt 
de voet, die zich het dichtst bij dit punt bevindt 
het eerst verplaatst; de andere voet wordt 
daarna snel bijgeschoven (slides), waarbij de 
voeten elkaar niet mogen raken.  
 
 
Het verplaatsen gebeurt met een hoge 
frequentie van kleine pasjes; het 
lichaamsgewicht rust hierbij op de voorvoeten, 
zodat gemakkelijk van richting veranderd kan 
worden.  
  
 

 

Fouten Correctie 
 De eerste pas is te groot.  
 Te trage start.  
 Eerste stap met de verkeerde 

voet.  
 Kruisen van de benen; er kan 

niet snel van richting 
veranderd worden.  

 De gehele voetzool raakt de 
grond.  

 Gestrekte benen.  
 Een voorover knikkende romp 

zet de beweging in; deze fout 
zal zich bij iedere pas herhalen.  

 Armen zijn te veel gestrekt.  
 Er gaat geen dreiging uit van 

de handen. 

 Lijnen gebruiken.  
 Plaats tijdens de slides de 

handen op de knieën. 

 
Aanleren van het basisvoetenwerk  

 
a.Staan in verdedigende houding over bijv. een 
gymnastiekbank; voor- en achterwaarts 
verplaatsen.  

b.Groepsgewijs, waarbij de spelleider de 
richting bepaalt; stem, gebaren, dribbelen. (zie 
afbeelding)  

 
 

Aantekeningen 
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c.Als oef. b; op teken sprinten naar 
de andere zijde van het veld, waar de 
oefening wordt vervolgd met de 
andere voet voor.  
 

 

Zigzag 
Half veld; in scherpe hoeken 
achterwaarts verplaatsen, zonder 
daarbij de aangewezen zijlijnen te 
overschrijden; bij de middenlijn 
aangekomen sprinten naar het 
startpunt (eerst oefenen met de 
handen op de rug).  
 
Spiegelbeelden 
Tweetallen tegenover elkaar (één 
meter). Eén speler geeft de richting 
aan, de ander volgt zijn bewegingen.  
 
Partner volgen  
Tweetallen. Een speler legt zijn hand 
op het borstbeen van de ander en 
verplaatst zich zijwaarts. De ander 
volgt.  

 

Verdedigende situaties (klassieke methode)  

Met betrekking tot de verschillende situaties kunnen we de volgende aanwijzingen 
geven:  
 
Verdedigen van de speler, die nog niet heeft 
gedribbeld 

 Wees bedacht op een pass, schot  
of een dribbelstart.  

 Positie tussen aanvaller en basket.  
 Armlengte afstand.  
 Zie basishouding.  

 
 
Verdedigen van de dribbel 

 Positie tussen man en basket.  
 Brede voetenstand; rechtervoet staat 

voor ten opzichte van een 
rechtshandige dribbelaar.  

 Dieper in de knieën; 
lichaamszwaartepunt is laag; het 
hoofd en de romp zijn rechtop.  

 Als de dribbel wordt gestart: maak 
enige snelle passen achterwaarts in 
de dribbelrichting.  

 Voorste hand bij de bal.  
 Volgen met slides; eventueel positie 

repareren door 'bij te sprinten' en 
positie herstellen.  

Aantekeningen 
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Het verdedigen van de aanvaller, die zijn dribbel heeft 
beëindigd (sluiten, belly up) 

 Nader met agressieve passen.  
 Kruip dicht op de aanvaller.  
 Beide handen met gespreide vingers bij de bal.  
 Maak het passen en schieten moeilijk.  

 

Verdedigende situaties (meer moderne methode)  

Het verdedigen van de aanvaller in triple threat positie 
De houding, die de verdediger aanneemt ten opzichte van de aanvaller noemen 
we de ‘ready-stance’. Uitgangshouding van de ‘ready stance’:  
 

 Triple threat-position wil zeggen: 
drievoudige dreiging. De aanvaller kan, 
als hij de bal heeft ontvangen een dribbel 
starten, passen of schieten.  

 De verdediger staat ten opzichte van de 
aanvaller op een armlengte afstand.  

 Zie de punten a t/m c van de uitvoering 
van de basisstand.  

 De voorste hand wijst naar de bal en volgt 
deze; de vingers zijn gespreid, terwijl de 
handpalm naar voren is gekeerd. De 
achterste hand is op schouderhoogte; de 
vingers zijn gespreid en wijzen omhoog, 
de handpalm richt zich naar voren; 
uitlokken van een langzame pass.  

 
 
Aanleren van het verdedigen van een aanvaller in triple threat-position 
De aanvaller brengt in stand langzaam de bal in verschillende posities; de 
verdediger volgt met de voorste hand de bal (tracing).  
De verdediger staat op ongeveer 1,5 meter van zijn aanvaller, die de bal achter zijn 
rug verborgen houdt; op het moment, dat voor de verdediger de bal zichtbaar 
wordt en de aanvaller een tik op de bal heeft gegeven, nadert de verdediger met 
enkele agressieve passen en volgt met de voorste hand de bal gedurende vijf 
seconden; hierna brengt de aanvaller de bal weer achter de rug en neemt de 
verdediger afstand.  
 

Idem, na een pass; op het 
moment, dat de bal 
onderweg is, nadert de 
verdediger zijn aanvaller 
met agressieve passen; na 
ongeveer vijf seconden 
wordt de bal teruggespeeld 
onder druk van de 
verdediger.  

Aantekeningen 
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Uitgangshouding 
 

 

Als de verdediger met de rechtervoet voor 
staat en de aanvaller de dribbel inzet naar 
rechts, dan volgt de verdediger met twee 
snelle slides (side-slide), waarbij krachtig 
afgezet wordt met de rechtervoet. In dit 
voorbeeld wordt steeds de linkervoet het 
eerst verplaatst.  
 

 

Als de aanvaller bij een rechts 
voorstaande verdediger de dribbel start 
aan de andere kant, dan wordt een drop 
step gemaakt. De rechtervoet wordt hierbij 
zodanig achterwaarts geplaatst, dat de 
linkervoet voorste voet wordt. In uitvoering 
dient de drop step snel, laag en groot te 
zijn.  
 

 

Indien we te maken hebben met een trage 
verdediger, dan is het aan te bevelen, als 
de aanvaller een dribbel start, om eerst 
een retreat step te maken. Hiermee wordt 
bedoeld: een sprong achterwaarts. Vanuit 
deze nieuwe positie wordt weer side-slide 
of een drop step gemaakt.  
 

 
Aanleren van het verdedigen van de dribbelstart 

 De aanvaller doet net of hij een dribbel start; de verdediger maakt slide-slide, 
een drop- of een retreat step; tweetallen, in de breedterichting van de zaal.  
- De schijnstart moet zowel links als rechts van de verdediger plaatsvinden.  

 Idem, met één dribbel.  
 Idem, met een langzaam uitgevoerde dribbel.  

 
Uitgangshouding 

 Armlengte afstand ten aanzien van de aanvaller;positie tussen bal en basket.  
 Brede voetenstand.  
 Het verplaatsen gebeurt met slide-steps;  
 De knieën worden extra gebogen, waardoor de verdediger beter op de 
bewegingen van de bal kan inspelen.  

 Het lichaamszwaartepunt is laag.  
 Het lichaamsgewicht rust op beide voeten.  
 De voorste hand is laag, bij de bal, met de handpalm naar boven gekeerd.  
 Eventueel wegtikken gebeurt in de bewegingsrichting van de bal.  
 De achterste hand is op schouderhoogte;  
 De romp en het hoofd zijn rechtop.  
 Indien de dribbelaar van richting verandert en/ of de bal overneemt in de 
andere hand, dan wordt de verdedigende positie gecorrigeerd door: side-slide, 
drop step of retreat step.  

 Sterk op de dribbelhand verdedigen.  
 Indien de verdediger wordt gepasseerd: bij-sprinten en positie herstellen.  

Aantekeningen 



7

 

 

Fouten Correctie 
 Kruisen van de benen.  
 De voeten komen tegen elkaar.  
 De verdediger is te actief met 
de voorhand. Hierdoor komt 
het lichaamsgewicht 
voortdurend op de voorste 
voet, waardoor hij te 
gemakkelijk kan worden 
gepasseerd.  

 De bal wordt voor de aanvaller 
langs weggetikt, waardoor 
persoonlijke fouten onnodig 
worden weggegeven.  

 Geven van goede aanwijzingen.  
Oefen het wegtikken zonder 
tegenstander; Laat de bal 
ongeveer twee meter voor je op 
de grond stuiten; tik de bal door, 
voordat deze voor de tweede 
keer de grond raakt.  

 Oefen het wegtikken met een 
tegenstander; Haal een 
dribbelende speler in en tik de 
bal door.  

 

  
Aanleren van het verdedigen van de dribbel 
 

 

Breedterichting van de zaal; 
tweetallen; de aanvaller tracht in 
gewone looppas de andere kant te 
bereiken; de verdediger volgt met 
goed voetenwerk en probeert de 
knieën van zijn tegenstander te raken.  
 
Breedterichting van de zaal; per 
tweetal een bal; de verdediger 
(eventueel eerst met de handen op de 
rug) volgt met goed voetenwerk en in 
juiste positie, de aanvaller, die:  
- langzaam dribbelt  
- snel dribbelt, maar zijn tegenstander 
niet mag passeren  
- schijnbewegingen maakt alsof hij zijn 
tegenstander voorbij wil gaan.  
 

 

Zigzag: de aanvaller dribbelt in 
scherpe hoeken tussen de 
aangewezen lijnen van achterlijn naar 
achterlijn; de verdediger volgt.  
 

 

Zigzag gevolgd door 1-1; de 
aanvaller dribbelt in scherpe hoeken 
tussen de zijlijn en de denkbeeldige 
lijn tussen de beide baskets; de 
verdediger volgt; na de vrije worplijn 
en het verlengde ervan moet 1-1 
gespeeld worden en mag de aanvaller 
scoren.  
 

 

Aantekeningen 
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Het verdedigen van de aanvaller, die zijn dribbel heeft beëindigd 
De houding die de verdediger in deze situatie aanneemt 
noemen we parallel-stance.  
 
Uitvoering van de parallel-stance  

 Nader met agressieve passen.  
 Kruip dicht op de aanvaller. Buik aan buik; belly up.  
 Beide handen volgen met gespreide vingers de bal.  
 Spreidstand; iets breder, dan de schouders. Plaats de 
voeten aan de buitenkant naast de voeten van de 
tegenstander.  

 Maak het passen en schieten moeilijk.  
 Indien jumpshot: vertikaal 
meespringen (maar denk aan 
schijnbewegingen).  
 

    
 
 
                         
Aanleren  
 

 

1-1; tweetallen rond de bucket; de 
aanvaller moet proberen te scoren; er 
is maar één dribbel toegestaan.  
Als oef. a; er zijn twee dribbels 
toegestaan.  
 

 

Breedterichting van de zaal op een 
klein gemarkeerd speelveld; viertallen; 
in het niet-gearceerde vak wordt 1-1 
gespeeld; de aanvaller tracht door te 
dribbelen de verdediger kwijt te raken 
en te passen naar een medespeler 
achter de eindlijn; deze speler mag 
zich niet verplaatsen om de bal te 
vangen; de medespeler van de 
verdediger is scheidsrechter; bij een 
onderschepping, overtreding of fout 
van de aanvallers wordt van functie 
gewisseld; iedere goede pass is een 
punt. 

Aantekeningen 

 

De verdediger plaatst de bal naar zijn 
aanvaller, die onder pressie van zijn 
tegenstander binnen vijf seconden de 
eindlijn moet proberen te passeren. 
Als dit de dribbelaar niet lukt wordt hij 
verdediger.  
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2  Collectieve tactiek: Verdediging  
 
Man-to-man  
In de workshop reader 4 hebben we reeds geconstateerd, dat het onderdeel 
verdedigen bij de spelers niet altijd even populair is. We kunnen hieruit 
concluderen", dat spelers, die dit onderdeel niet serieus nemen, slechts 'halve' 
basketballers zijn.  
 
Trainers en coaches moeten er van uitgaan, dat, naarmate er op trainingen beter 
wordt verdedigd, de prestaties van de aanvallers ook beter zullen worden. Moeilijk 
tot scoren kunnen komen werkt frustrerend. De geïnteresseerde aanvaller zal in 
deze situatie naar andere en weer gevarieerde middelen leren grijpen, om zijn 
tegenstander te kunnen verslaan. In dit geval spreken we van de ontwikkeling van 
een aanvaller. Hiertegenover staat de ontwikkeling van de verdediger. In eerste 
instantie zijn zijn acties erop gericht om zijn directe tegenstander uit te schakelen. 
Hij alleen is verantwoordelijk voor zijn man. En daar de andere vier spelers 
dezelfde opdracht hebben gekregen, hebben we te maken met een simpele 
teamtactiek.  
 
Aan deze tactiek kunnen in een later stadium nieuwe dimensies worden 
toegevoegd; bijvoorbeeld: verdedigingsrebound, snelle outlet, het helpen van 
medespelers.  
 
Ook in dit geval kan men stellen, dat de teamverdediging zich ontwikkelt. Er 
ontstaan meer en betere mogelijkheden om aanvallen te pareren en sneller in 
balbezit te komen.  
 
Ondanks deze theoretische progressie mogen we nooit uit het oog verliezen, dat 
alles valt en staat met de individuele capaciteiten van de speler.  
 
 Principes 

 
 

 Blijf tussen de aanvaller en 
de basket. Alleen bij het 
verdedigen van de lage 
post kan het voorkomen, 
dat de verdediger tussen 
de bal en de center staat. 
We noemen dit fronten.  

 De afstand tussen de 
aanvaller en de verdediger 
is afhankelijk van de 
afstand bal-basket, de 
capaciteiten van de 

aanvaller en het spelconcept (bijvoorbeeld pressing).  
 Volg de bal niet met de ogen, waardoor je de tegenstander uit het gezicht 

verliest; split vision.  
 Trap niet in schijnbewegingen. 
 Bereid je op het verdedigen mentaal goed voor; wees trots op een positief 

resultaat.  
 Houd niet alleen je eigen aanvaller van het 'scoren' af, maar assisteer waar 

dat nodig is.  
 Verdedig 'agressief; werk voor de volle 100%; uitrusten is uit den boze.  
 Na het schot van de tegenpartij is iedere verdediger verantwoordelijk voor 

het uitboxen van zijn tegenstander.  
 

Aantekeningen 
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 Laat nooit een tegenstander langs de achterlijn passeren; drijf hem de 
bucket in, daar kun je eventuele hulp van medespelers verwachten.  

 Praat met je teamgenoten; pep ze op en waarschuw wanneer zij in 
moeilijkheden kunnen komen.  

 
Voordelen van de MTM 

 Iedere speler is verantwoordelijk voor een bepaalde tegenstander.  

 Men wordt een 'agressievere' en veelal ook technisch betere verdediger, 
omdat MTM veel eisen stelt aan de persoonlijke kwaliteiten.  

 Aan de score-inbreng van de directe tegenstander kan men bijvoorbeeld zien 
in hoeverre de verdediger aan zijn taak beantwoordt.  

 Tegenover de kwaliteiten, snelheid en/of grootte van de aanvaller kan men de 
juiste verdediger plaatsen.  

 Het team is beter in staat om goede schutters in toom te houden.  

 Om de bal te kunnen ontvangen moet de aanvaller altijd eerst vrijlopen.  

 MTM hele veld; grotere pressie op de bal; het tempo van de tegenstander 
wordt vertraagd en er is een grotere kans op het heroveren van het balbezit.  

 
Nadelen van MTM 

 Ongunstiger uitgangspositie ten aanzien van de fastbreak.  

 Kans op persoonlijke fouten is groter.  

 Zeer arbeidsintensief door het voortdurend volgen van de tegenstander.  

 Door het overnemen van elkaars tegenstanders kan het evenwicht tussen 
aanvaller en verdediger verstoord worden; groot tegen klein, snel tegen 
langzaam.  

 Zwak tegen give-and-go en screens.  
 

Vormen van man-to-man  

 
 
Strikt man-to-man 
Dit is een verdediging, waarbij 
iedere aanvaller dichtop (close, 
tight) wordt verdedigd. Pas in het 
uiterste geval is er ruimte voor 
hulp van onbelaste verdedigers. 
Er is een constante druk op alle 
aanvallers. Dit is een uitstekende 
MTM-vorm voor de beginnende 
basketballer.  
 
 
 
 
 
 
 
De coach heeft de mogelijkheid 
om de plaats te bepalen waar 
deze verdediging plaatsvindt; 
kwart veld (standaard), half veld, 
drie kwart en heel veld (full court).  
 
 
 

Aantekeningen 
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Bij full court MTM is de druk (pressie) over het hele veld verdeeld. De vraag is, hoe 
de tegenstander zal reageren en wat de bedoelingen zijn van de coach.  
Belangrijk is, dat het aanvalsritme van de tegenpartij wordt verstoord. We dwingen 
de aanvallers dingen te doen, die ze normaliter niet gewoon zijn, waardoor de kans 
om in balbezit te komen groter wordt.  
 
Vooral in de laatste fase van een wedstrijd, bij een geringe achterstand, kan deze 
verdediging ertoe bijdragen, dat alsnog gewonnen wordt. Er moet hier dan wel 
sprake zijn van een verrassingseffect. Een plotselinge overschakeling op deze 
verdedigingsvorm biedt in de praktijk de meeste voordelen.  
 
Toepassing van de full court MTM:  
a. Ritmeverstoring bij de tegenpartij. 
b. Boeken van tijdwinst; ophouden van de aanval.  
c. Vervroegd afdwingen van balverlies.  
 
 
One pass away 
Deze verdedigingsvorm kan beschouwd worden als een tussenstation naar de 
door de Amerikaanse coach Bobby Knight ontwikkelde verdedigingsfilosofie: 
Ballside/Helpside defense. Zonder in te gaan op de 'technische aspecten, komt 
deze filosofie neer op het volgende. Tussen de twee ringen wordt een 
denkbeeldige lijn getrokken  (helplijn).  
 
De verdedigers, die zich aan de balkant bevinden, verdedigen hun man dichtop, de 
spelers aan de andere kant van de helplijn staan op enige afstand van hun 
aanvaller. De 'helpers' grijpen in als de verdedigers van de balkant in moeilijkheden 
komen.  
 

In de one pass away verdediging 
worden de spelers, die zich op één 
pass afstand van de balbezitter 
bevinden, dichtop verdedigd. De 
anderen geven rugdekking, door 
zodanig afstand te nemen van hun 
man, dat zij met minimaal een voet 
in de bucket staan.  
 
Bij iedere pass is er dus de 
wisselwerking: man-verdedigen, 
bucket-verdedigen. Een combinatie 
dus van man- en ruimtedekking  

 
Ten aanzien van de help-verdedigers kunnen we de volgende aanwijzingen geven:  

 Je moet je directe tegenstander en de bal kunnen zien.  

 Een arm wijst in de richting van je directe tegenstander, de andere arm in de 
richting van de bal (pistol-stance).  

 Je kiest in of bij de bucket een zodanige positie, dat je ten opzichte van je 
directe tegenstander en de bal een stompe driehoek vormt; één pas afstand 
van de lijn bal-aanvaller; bal-ik-jij (flat triangle).  

 

Aantekeningen 
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Zone-verdediging  
Ondanks, dat tactisch gezien er niets op de zone valt aan te merken, moet 
beginnelingen deze collectieve verdedigingsvorm sterk ontraden worden. Want, is 
er sprake van 'echt' verdedigen, wanneer de zone wordt toegepast op middelmatig 
niveau? Meestal wordt in deze situatie, (onbewust) in een afwaçhtende houding 
gespeculeerd op de technische tekortkomingen van de aanvaller, die niet of 
wellicht nauwelijks in staat blijkt van halve afstand te kunnen schieten of een drive 
in te zetten, terwijl deze ook nog eens machteloos moet toezien hoe de 'zone' de 
rebound verovert. Is dit goed verdedigen? En wat te bedenken van spelers, die de 
zone gebruiken om uit te rusten!  
 
Voor een goede zone komt meer kijken. Het eist naast veel energie ook 
dekkingssamenwerking, goed spelinzicht en een goede individuele 
verdedigingstechniek.  
 
De zone is een bal-ruimte-veldverdediging. Enerzijds wordt de ruimte voor de 
eigen basket (ongeveer zes meter) zodanig afgeschermd, dat doorbraken 
onmogelijk zijn en schoten van dichtbij kunnen worden tegengegaan. Anderzijds 
oriënteren alle spelers zich op de bewegingen van de bal. In een aaneengesloten 
collectief volgen de verdedigers de bal en handhaven voortdurend hun posities ten 
opzichte van de eigen basket in het hun toegewezen gebied, waarvoor zij 
verantwoordelijk zijn. Eventueel ontstane 'gaten' moeten door naburige spelers 
automatisch worden opgevuld. Gevaarlijke balacties worden door de 
dichtstbijstaande verdediger met behulp van de individuele verdedigingstechniek 
(MTM) verhinderd. Belangrijk is dat de spelers als eenheid opereren en elkaar 
blindelings aanvullen.  
 
Over het algemeen kan de zone-verdediging op twee manieren worden gespeeld:  

 Verdedigend: alles is gericht om na het schot de bal te veroveren.  
 Aanvallend: men tracht door ‘jagen' vóór de aanvallende eindactie in balbezit 
te geraken.  

 
Toepassing van de zone verdediging met name als de tegenstander beschikt 
over: 

a. Goede drivers.  
b. Een gevaarlijke center.  
c. Een zwak (midden)afstandschot.  
d. Een matige balbehandeling.  
e. Een sterke aanvalsrebound.  

 
Voordelen 

 Met behulp van de verdedigingsdriehoek is de rebound beter te veroveren.  

 Goede uitgangspositie voor de fast break.  

 Na balverlies is een snelle organisatie mogelijk.  

 De bal is gemakkelijker te volgen en te onderscheppen door agressieve 
verdedigers.  

 Het dwingt de tegenstander een ander soort aanval te spelen.  

 Gunstiger voor trage spelers.  

 Minder kans op persoonlijke fouten.  

 Een speler kan steunen op de collectiviteit van het team.  

 Een slechte verdediger wordt in het totaal opgenomen.  

 Indien aan enkele basisvoorwaarden is voldaan, snel aan te leren.  
 

Aantekeningen 
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Nadelen van de zone:  
 Zwak tegen een tegenstander met een goed schot.  
 Iedere zone heeft zijn zwakke plekken.  
 Tegen snel passen is het moeilijk om de eenheid te bewaren.  
 Doordat de verdedigingsgebieden elkaar overlappen, kunnen problemen 
ontstaan ten aanzien van de bevoegdheid.  

 De tegenpartij kan rustiger een aanval opzetten.  
 De zone wordt ontwricht, wanneer aanvallers oversteken en daardoor 
meerderheidssituaties creëren.  

 Bij een achterstand heeft men minder vat op een wedstrijd.  
 Bij een score voelt een speler zich minder verantwoordelijk.  
 Weinig spectaculair.  

 
Individuele uitvoering 

a. De kleinere spelers spelen voorin de zone, de 
langere achter.  

b. De lichaamshouding is rechterop dan bij MTM; 
meer overzicht.  

c. Het verplaatsen gebeurt economisch; er mag 
nooit gerend worden.  

d. Zwaai met de armen (windmill) om het passen 
en vangen moeilijk te maken.  

e. De balbezitter wordt man-to-man verdedigd.  
f. Kijk voortdurend naar de bal en houdt tevens de 

andere aanvallers in het oog, die zich in de buurt 
van het dekkingsgebied bevinden.  

g. Beweeg je in overeenstemming met de positie 
van de bal.  

h. Na een verdedigingsrebound bieden de voorste 
spelers zich direct aan om de outletpass te 
ontvangen.  

 
Zone-typen 
We onderscheiden de volgende zones:  
2-1-2  
2-3  
3-2  
1-3-1  
1-2-2  
 
Hierbij geeft het eerste cijfer aan hoeveel verdedigers zich vóór in de zone 
bevinden. Een 3-2 zone wil dus zeggen: 3 spelers voor, 2 achter.  
Verder komen nog voor: 1-1-3, 1-2-1-1, 4-1, 2-2-1. Deze zone-typen worden echter 
sporadisch toegepast.  
 
Twee-één-twee zone 
Als is besloten om de zoneverdediging in het pakket van de collectieve tactiek toe 
te voegen, dan wordt meestal begonnen met de 2-1-2 zone. Het ligt dus in de lijn, 
dat enige essentiële elementen van deze verdedigingsvorm besproken worden.  
 
Voordelen 

 Sterk onder het bord en bij de vrije worplijn.  
 Op het moment van het schot en de rebound zijn er goede fast break-
mogelijkheden.  

 Effectief tegen goede centers en 'inside' spelende teams.  
 Prima reboundposities, doordat de plaatsen voor de verdedigingsdriehoek bij 
voorbaat al zijn meegenomen.  

 
 

Aantekeningen 



14

 

Nadelen 
 Kwetsbaar aan de niet-balkant tot aan de achterlijn en in het midden van de 
vrije worplijn.  

 Zwak tegen schutters van dichtbij of halve afstand.  
 De ideale schothoek (45 graden ten opzichte van de ring) wordt voor de 
schutter vrijgelaten.  

 
 
Verdedigers 
Voor de posities 1 en 2 gebruiken we meestal de kleine snelle spelers. Hiervoor 
komen de guards in aanmerking. De plaats in het midden wordt ingenomen door 
de grootste speler, terwijl aan weerszijden van het bord op de posities 4 en 5 de 
forwards met de grootste reboundkracht plaatsnemen.  

 
 
 
 
Kwetsbare plaatsen 
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